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Geachte heer Hamaker, 

Met de brief d.d. 20 februari heeft u het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een aantal vragen gestuurd betreffende de prostitutie. Het ministerie 
van SZW heeft het Lisv een afschrift van de briefvan FNV toegestuurd met het verzoek 
vragen betreffende de sociale zekerheid te beantwoorden. 
Hie:rbij doen wij U ons antwoord op de betrefiende vragen (4 en 7) toe:komen. Een 
afschrift van deze briefhebben wij naar de Staatssecretaris van het ministerie van SZW 
gestuurd. 

Voor de bcantwoording van de vragen is het Gak, als bevoegde uitvoeringsinstelling, en 
het College voor Zorgverzekeringen geraadpleegd. 
In verband met het raadplegen van deze instanties, heeft de beantwoording van deze 
briefenige tijd geduurd, onze excuses daarvoor. 

Vraa243 

Ran via het Lisv worden bevorderd, dat versneldonderzoek in de gehcle branche 
plaatsvindt ter zake de vraag werkgeverschap versus faciliterende ondernemer? 

Antwoord 
De uitvoeringsinstelling, het Gak, heeft tot nu toe gekozen voor een low-profile 
benadering met betrekking tot controles op arbeidsverhoudingen. Het voornemen is am 
nag dit jaar over te gaan tot gerichte controles in de betreffende branche. Hieraan zal 
voorafbekendheid worden gegeven. Vooralsnog acht het Lisv geen noodzaak aanwezig 
om versneld ondcrzoek uit te (laten) voeren naar de status van de opdrachtgever 
(werkgever of ondernemer). Eventueel kan afstemming hierover met het Lisv 
plaatsvinden. 
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Vraag 4b 

Kan via het Lisv worden bevorderd, dat bij verzoeken am uitkering ziektegeid in het geval 
dat werkgeversschap wordt ontkend, versneld wordt gecontroleerd? 

Antwoord 

De procesgang kan dusdanig ingeregeld worden, dat er in bepaalde situaties een 
versnelde controle plaatsvindt. Het uitvoeren van een versnelde controle is voor de 
uitvoeringsinstelling, het Gak, geen onbekend fenorneen. Voor de 
uitzendkrachtenpopulatie wordt namelijk 31 enige jaren een huisbezoek aIs versnelde 
controlemethodiek uitgevoerd. 
Vooralsnog heeft het Lisv de noodzaak tot versnelde contrale op wcrkgeversschap echter 
nag niet gevoeld. Het Lisv is na een met redenen omkIeed verzoek bereid tot afstemming 
over dit beleid. 

Vraag 4C 

Welke beroeps~iekten kunnen voor deze branche worden gedefinieerd en hoe sluiten 
bestaande regelgeving en uitvoeringsbesluiten daarop aan? 

Antwoord 
In de uitvoering van de werknemersverzekeringen wordt aIleen bij de registratie een 
onderscheid gemaakt naar oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Zowel bedrijfs- ais 
verzekeringsartsen maken gebruik van de CAS-codes (CAS = Classificatie voor Arbo en 
SV). Hn daar kan men in beginsel alles in kwijt, oak eventueel nog niet benoemde zaken. 
Voor de beoordeling zelf is niet relevant wat de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid 
dan weI de ziekte ofhet gebrek is. In de huidige WAO-systematiek beoordee1t men wat 
de gevolgen van ziekte of gebrek zijn voor het functioneren (in arbeid). 
Voor het vaststellen van verzekeringsplicht en/of de hoogte van de uitkering wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen arbeidsongeschiktheid t.g.v. arbeidsgebonden dan wei niet
arbeidsgebonden factoren. 

Voor het beoordelen van de arbeidsomstandigheden is de analyse van nieuwe 
beroepszickten weIlic.ht van belang. Dil is echter een taak van de Arbeidsinspectie. 
In de bijlage bij deze brief is de memo van een verzekeringsarts van het Gak 
opgenomen, bestaande uit een beschouwing van het fenornccn beroepsziekten in de 
prostitutie. 

Vraag 4d 

Kan via het Ministerie worden hevorderd, dat inschrijving bij een ziekenfonds kan 
plaatsvinden hangende of in afWachting van de uitspraak of sprake is van een werkgever 
dan wel faciliterende ondernemer? 

Antwoord 
Voor de uitvoeringstechnische kant van het antwoord op deze vraag heeft het Lisv het 
College voor zorgverzekeringen (CVZ) geraadpleegd. 



CVZ schetst twee mogeIijkheden: 

* voorlopige inschrijving 

Het ziekenfonds beeft de bevoegdheid personen voorlopig in te schrijven als
 
zij aannemelijk maken dat zij ziekenfonds verzekerd zijn. Dit is meestal het
 
geval in de situatie dat een werkgeversverklaring nog niet is ontvangen door
 
het ziekenfonds. De persoon verbindt zicb dan weI tot het betalen van een
 
"vervangende premie" die is gebaseerd op de gemiddelde kosten van een
 
ziekenfondsverzekerde (in 2001 f 235,30 per maand~. Als de inschrijving een
 
definitiefkarakter krijgt, dan ontvangt betrokkene de "vervangende premie"
 
terug van het ziekenfonds. In het andere geval beeindigt het ziekenfonds de
 
inscbrijving en is betrokkene vanaf dat moment aangewezen op een
 
particuliere ziektekostenverzeker ing.
 

* handhaven particuliere ziektekostenverzekering 

Betrokkene wacht met aanmelding bij een ziekenfonds totdat er volstrekte 
duidelijkheid is over zijn verzekeringssituatie. Tot die tijd handhaaft hij 
zijn particuliere ziektekostenverzekering. Bij aanmelding binnen zestig 
dagen na ontstaan van de ziekenfondsverzekering of na het moment waarop 
betrokkene eerst redelijkeJWijs beeft kennis kunnen nemen van het ontstaan 
van ziekenfondsverzekering (dit laatste zal dan i.e. het geval zijn) zal het 
ziekenfondskosten vergoeden tussen de aanvang van de ziekenfondsverzekering 
en bet moment van inschrijven. De vergoede kosten bestaan uit de betaalde 
premie voor de particuliere ziektekostenverzekcring en de kosten die voor 
eigen rekening zijn gebleven bijvoorbeeid ais gevoig van een eigen risico. 
Hierop wordt de verschuldigde nominale premie in mindcring gebracht. Na 
ontvangst van het inschrijvingsbewijs kan de particuliere ziektekosten
verzekering worden opgezegd. 

Gezien de onduidelijkheid voor de uitspraak of sprake is van een werkgever 
danwel een faciliterende ondernemer, zuBen ziekenfondscn niet snel tot 
voorJopige inschrijving overgaan. De tweede optie zal dus vaker in becld 
zijn. Pcr saldo is de tweede optie waarschijnlijk oak veiliger. Als arhteraf 
sprake is van ziekenfondsverzekering dan vindt volledige compensatie plaats; 
betrokkene vindt financieel geen nadeel. Als achteraf geen sprake is van 
ziekenfondsverzekering dan loopt de bestaande particuliere 
ziektekostenverzekering door: betrokkene loopt niet het risico na de 
voorlopige inschrijving bij een zickenfonds opnieuw een verzekering te moeten 
sluiten met bijbehorende medische selectie. 

In uw briefwordt in [eite gevraagd ofbet ministerie de eerste optie (voorlopige 
insduijving) kan bevorderen. Gezien de toelichting van CVZ acht het Lisv de tweede 
optie (handhaven particuliere ziektekostenverzekering totdat duide1ijk is ofhet gaat om 
een werkgever of ondernemer) de meest wenselijke. 



Vraa24e 

Indien en voor zover een ondernemer is aangewezen door de belastingdienst als 
werkgever, wordt deze uitspraak dan gevolgd door gelijk1uide.nde beschikking van het 
Gak? 

Antwoord 
Het begrip werkgever van belastingdie.nst en Lisv is niet geharrnoniseerd. 
De uitvoeringsinstelling heen een eigen verantwoprdelijkheid om te beoordelen of er 
sprake is van een ondernemer dan weI opdrachtgever. Vedal zal het oordeel van de 
uitvoeringsinstelling weI overeenkomen met dat van de bc1astingdienst. 
Na inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de WAZ en enige andere wetten 
(wetsontwerp nummer 27686) i.s het oorded van de Belastingdienst leidend t.a.v. de 
vraag of er sprake is van zelfstandigheid. De fisc us beschikt in dat geval dat er sprake is 
van winst uit ondernerning, hetgeen tot gevolg heeft dat er sprake is van zdfstandigheid 
vOO! de werknemersverzekeringen. De sociaalverzekeringsrechtelijke en fiscale 
wetgeving op het gebied van zelfstandigheid zijn dan geharmoniseerd. 
Dit sluit eehtcr niet uit dat er sprake kan zijn van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, 
waardoor toch verzekering bestaat. 20 kan dit tot gevolg hebben dat het Lisv heeft 
gcoordeeld dat er sprake is van een dienstbetrekking, terwijl de belastingdienst niet tot 
dat oordeel is gekomen. 

Vraa24f 

Is bestaande regelgeving van Belastingdienst en Gak identiek ter zake de vraag wie is
 
werkgever en wie niet?
 

Antwoord 
Het GAK voert, namens het Lisv, de werknemersverzekeringen ait. Het daarin 
voorkomende begrip werknemer is op vrijwel dezelfde wijze gedefinieerd als in de Wet 
op de Loonbelasting. Dit geldt niet voor het werkgeversbegrip. De Wet op de 
LoonbeJasting kent het begrip inhoudingsplichtige. Dit zal veela} dezelfde zijn als de 
werkgever vaor de werknemcrsverzekeringen, maar van een identieke regelgeving is 
geen sprake. 
(zie oak 4 E) 

Vraa242 

Indien dit niet het geval is, lijkt het dan niet wenselijk am deze regelgeving op ~lkaar af 
te stemmen, teneinde onduidelijkheid in deze branche tc voorkomen? 

Antwoord 
Dit is een vraag die niet primair ter beantwoording van het Lisv is. Verzoeken am 
formele wetgeving te wijzigen ten behoeve van cen bepaalde branche dienen bij SZW 
neergelegd te worden. Het Gak heen over de bestaande regelgeving voorlichting in de 
vorm van folders ter beschikking gesteld. Deze folders zijn gericht op werkgevers en 
werknemers in de prostitutiebranche. 

~ 



Vraag 4h 

Ten aanzien van vele [uneties worden bij arbeidsongeschiktheid, maatmanfuneties 
vastgesteld. Aan welke maatmanfuncties dienen we bij deze beroepsgroep te denken? 

Antwoord 

De vraag suggereert dat los van een casus maatmanfuncties worden vastgesteld. Dit is 
niet zoo Ten behoeve van bepaHng van de resterende verdiencapaciteit worden functies 
geanalyseerd en beschreven los van individuele geval1en. Hoewel de omschrijving van 
het begrip maatman narnelijk de soortgelijke van de client zander ziekte of gebrek, 
anders doet vermoeden, is het in de praktijk 20 dat in principe de maatgevendc arbeid is 
de arbeid die betrokkene verrichtte voardat hij arbeidsongeschikt werd, oak wat betreft 
arbeidsduur. Het begrip soortgeJijke wordt dan gebruikt om geen rekening te hoeven 
houden met heel spec:ifieke aspecten van een bepaalde arbeidssituatie. 

Vraag 4i 
Indien wordt vastgesteld, dat sprake is van een werkgevers·werknemcrsre.latie, wordt dan 
oak vastgesteld welke periode deze relatie heeft beslagen. Dit in het kader van opbouw 
werkzame jaren in verband met de lcngte van een mogelijk te verkrijgen uitkering? 

Antwoord 
De werkgever dient bij indiensttreding het dienstverband te melden. Vanaf dat moment 
vindt registratie plaats. In geval van controle ach terafwordt vastgesteld vanafwelk 
moment de dienstbctrekking bestaat; de verzekering bestaat van rechtswege. Het7.elfde 
geldt indien een uitkering wordt aangevraagd zonder dat er e.en verzekerde relatie 
bekend is. Premieheffing kan met maxirnaal 5 jaar terugwerkende kracht plaatsvinden. 
Ier zake van de verzekcring is er echter geen beperking in de tijd. 

Zowel voor de. dienstbetrekking als de daaraan gekoppelde verzekering van rechtswege 
geldt dat deze niet verder terug kunnen werken dan I oktober 2000, de datum van 
ophefllng van het bordeelvcrbod. Voor deze datum wordt er gearht geen dienst
be.trekking en verzekeringsplidlt te bestaan. Premiehefling v66r deze datum is derhalve 
oak niet mogelijk. 

Vraae 4j 

Indien een werknemer voldoet aan de criteria tot het verkrijgen van eell uitkering, bv. 
werkloosheidswet doch er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar het 
werkgeversschap van werkgever, waarbij de laatste het werkgeversschap betwist, wordt 
hangende cen onderzoek tot uitkering ovcrgegaan? 

Antwoord 
Bij de beoordeling van de uitkering wordt primair uitgegaan van geregistreerde gegevens 
over de verzekering. Als er geen verzekeringsgegevens geregistreerd zijn, zaI een 
verzekeringsplichtonderzoek moeten plaatsvinden. Ais daarbij blijkt dat de werkgever het 
bestaan van het dienstverband betwist, is er onzekerheid over het bestaan van de 
verzekering. Daarmee is er dan tevens onzekerheid over het recht op uitkering. In zo'n 
situatie kan niet tot toekenning van de uitkering worden overgegaan en kan ook geen 
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uitkering betaald worden. WeI kunnen in afwachti!Jg van het on(
 
voorschotten worden verstrekt. Daarbij moet rekening worden gl
 
verwachte uitkomst van het onderzoek. Naarmate de onzekerhei
 
bestaan van de verzekering kleiner is, bestaat er een grotere kan~
 

voorschotten verstrekt kunnen worden.
 

Vraae 4k 

Ter bepaling van de hoogte ziektegeld, WAG en WW wordt daar' 
van de aard der overeenkomst, doeh uitgaande van een volledig (
 

het wettelijk minimumloon en toeslagen;
 
het door de werknerner opgegeven inkomen;
 =lerzoek eventueel 
de door de werkgever betaalde lonen? ;ehouden met de 
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hetgeen wettelijk is vastgesteld en anderzijds van het dagloon w~ 

wordt toegepast. I>ij gevolgd, afhankelijk 
Het deel van de uitkering dat aan het minimumloon is gerelatefienstverhand: 
het uitkeringspercentage en het minimumloon. 
Voor de WAO is het uitkeringspercentage afhankelijk van de m 
ongeschiktheid. Voor de WW geldt dat het uitkeringspercentage 
omvang van de werkloosheid. 

De hoogte van het dagloon wordt vastgesteld volgens de voor elk~l dat gerelateerd is aan 
uitkeringen geldende dag1oonrege1s. Deze kennen een systemati 
intreden van het risico voorafgaande verdie.nsten het uitgangspuJitkeringspercentage, 
vast loon zijn; dan geldt de vastloonbepaling. Bet verdiende looqarop dit percentage 
formu1e omgere.kend tot een loon per dag. Bij een wisselend 1001 

vastgestelde bepaling. Het verdiende loon in de referteperiode (vrd is de resultante van 
voor de WW 26 weken en voor de WAO I jaar) wordt gedeeld do. 
dagen. te van arbeids-
Loon is a1 betgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten met e afhankelijk is van de 
diverse wetten in hoofdzaak gelijkluidende uitbreidingen en bep 
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Uitgaande van de. Wet Minimumloon en mjnimumvakantledag~tvormen. Dit kan een 
hoe in deze beroepsgroep bet inkomen wordt gedefinieerd: _ wordt volgens een vast 
Wordt het inkomen op basis van de verrichting gezien a1s: ~ ge1dt de daarvoor 

provisie; lIJor de ZW 13 weken. 
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-en aantal daarop voor d 
Antwoord . - ~rkingen. 
Van een fooi is geen sprake. Het gaat om een verphcbte vergoed1 
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Het lijkt vergelijkbaar met stukloon. Voor de vraag ofhet meetelt bij het loon is bet
 
e(hter niet van groot belang om daarin een keuze te maken.
 
Van een provisiereiziger is geen sprake, dus het daarvoor geldende bijzondere artikel is
 
zeker niet van toepassing.
 

Vraag 7.2 

Welke bepalingen worden er gebanteerd vuor het berekenen van bet dagloon in het kader 
van de Ziektewet en WAG? 

~ 

Antwoord
 
Dit zijn de dagloonrgelen zoals aangeduid onder 4k.
 

Tot lover de beantwoording van uw vragen.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd. Macht u desondanks
 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mw ).C.E. Nijman (020-5047525).
 

H~J" 

mr ~Kieviet,
 
adjunct-directeur sector Verzekeringszaken en Gevalsbehandeling
 

BijIage: beschouwing beroepsziekten prostitutie 



afd. DZ St Ag	 Memo 
Van 

dr. mr. N.H.Th. Croon, medisch adviseur Aan 
Telofoonnurnmer F. Hal 
(020) 687 1823 
Faxnumrner 

(020) 687 26 50 
Datum	 Kopie•.aan 
6 augustus 2001	 P. Brouwer, H. Kroneman, 
Betreft O.Olofsen, .J. Slagter 
vraag Lisv j FNV bondgenoten inzake 
mogelijke beroepsziekten prostitutie 

Dc vraag van FNV Bondgenoten welke beroepsziekten kunnen worden 
gedefll1ieerd voor de prostitutiebranche lijkt op het eerste gezicht makkelijk, 
doch is dat bij nadere reflectie ruet. Dat ligt aan de Nederlandse definitic van 
beroepsgebonden aandoeningen als "als een in ovcrwegende mate met het 
werkjde omstandigheden samenhangende aandoening". 
Een lijst van aandoeningen komt dan in aanmerking waarbij sommige bij 
vrijwel alle prostituees weI als een in ovcrwegende mate met de arbeid 
samenhangende aandoening beschouwd kunnen worden, doch andere sterk 
afhankelijk zijn van de specifieke arbeidsomstandigheden bij een individuele 
beroepsbeoefenaar, andere weer meer van de persoonlijke omstandigheden. Zo 
zijn veel prostituees verslaafd aan heroine, hetgeen weer een extra risico op 
aandoeningen oplevert, is dit nu een met het werk samenhangend iets of meer 
een persoonlijke insteek? 
Bovendien zijn cen aantal aandoerungen gebonden aan specifieke 
arbeidsomstandigheden waarbij in "n:guliere arbeid" de werkgcver de plicht 
rou hebben de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Juist in de betreffende 
branche kan dit een probleem zijn, door ontbrcken een 'verantwoordelijke' 
werkgever of door dwingende commercie. 

In het algemeen kan echter gezegd worden dat het bij uitstek een contact
beroep is en bovendien van een bijzondere aard, waardoor de 
beroepsinfectieziekten (met name sexueel ovcrdraagbare aandocningen) echt 
weI als een verhoogd risko gezien kunnen worden: 

A.	 Beroepsinfectieziekten 
1.	 Gonorroe, syfIlis, chlamydia, HIV, (met aIle complicaties vandien: 

infertiliteit, kanker etc) 
2. Huidafwijkingen: schurft, schimmcls, schaam.luis, koortslip 

Daarnaast kunnen ook "algemene contactziekten" ontstaan in de arbeid: 
1.	 Hepatitis A, B, C, Urineweginfecties, anale-, keel-infecties, voetschimme1 
2.	 Contact epidemieen: griep, TBC, verkoudheid 
3.	 Lcgionella (bubble-baden) 
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4.	 Z06nosen (zoofilie) 

Dan is er een aantal overwegend met de arbeid samenhangende aandoeningen, 
die afhankelijk van de arbeidsomstandigheden meer of minder waarschijnlijk 
21Jn: 
B.	 Anale sfincter disfunctie 
C.	 Lawaai doofheid (publieke optredens) 
D.	 Afhankelijkheidsproblematiek : alcohol (animcermeisjes), drugs, tabak
 

(passief, actief)
 
E.	 Latex allergie ( condooms, kleding, beflapjcs en andere speeltjes), 
F.	 Ongewenste zwangerschap 
G.	 Psychische problematick 

1.	 Agressie en geweld 
2.	 Seksuele intimidatie 
3.	 Rc1atie problematiek 
4.	 Sociale problematiek 
5.	 (bioritme effecten] 

H.	 IIuidklachtcn
 
1 Mechanisch: irritaties jbeschadigingcn huid en slijrnvliezen
 
2 Ontvetters: zeep
 
3 Desinfectiemiddelen
 
4 Massage-olic (irritatie, allergie)
 
5 Piercing irritatie, allergie
 

Tenslotte kunnen met enige moeitc ook nog algemene klachten onder 
beroepsgebonden aandoeningen geschaard worden inillen de arbeid daar in 
bijzondere mate aanleiding to geeft: 
1.	 Bcwegingsapparaat 

L Rugldachten 
2. RSI 

Tcn~lotte nog enkele "twijfel"-gevallen waarbij de discussie over 
arbeidsgebondenheid in volle heftigheid kan losbranden. Bij al deze zaken 
speelt dat genoemde zaken niet altijd als cen arbeidsgebonden aandoening te 
bcschouwen zijn aangezien dit een in het hele leven spe1ende aandoeningen 
zijn, die met specifiek met de arbeid van doen hoeft te hebben. 
J.	 gcvolgen gebruik anticonceptiva 
K.	 involutieproblcmatick ouder wordcndc werknemer (te lelijk uiterlijk, 

impotentie mannelijke prost., showbink 
L.	 postcoltalc hoofdpijn. 

Tot zover enige gedachten rond dit onderwerp. 
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